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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ TÀI CHÍNH 
 

Số:           /STC-TTTH 
V/v Bồi dưỡng kỹ năng giám sát tài 

chính, ngân sách cho đại biểu hội đồng 

nhân dân cấp huyện, cấp xã năm 2022 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Quảng Bình, ngày       tháng       năm 2022 

   Kính gửi:   

     - Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, 

     thành phố Đồng Hới; 

- Hội đồng nhân dân các xã, phường thuộc huyện Quảng Trạch, 

thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới. 

 

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về 

việc giao kế hoạch và phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, 

viên chức năm 2022; 

  Sở Tài chính tổ chức tập huấn Bồi dưỡng kỹ năng giám sát tài chính, ngân 

sách năm 2022 cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và hội đồng nhân dân 

các xã, phường thuộc huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới, 

nội dung cụ thể như sau: 

 1. Thành phần: 

 - Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới: 

  + Đại diện Lãnh đạo HĐND huyện, thị xã, thành phố; 

  + Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội; 

 - Hội đồng nhân nhân các xã, phường thuộc huyện Quảng Trạch, thị xã Ba 

Đồn, thành phố Đồng Hới: 

  + Đại diện Lãnh đạo HĐND cấp xã, phường; 

  + Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội. 

2. Nội dung tập huấn: 

- Quy định phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách xã theo Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Kỹ năng đọc hiểu các bản dự toán, báo cáo quyết toán ngân sách, tài chính xã. 

- Kỹ năng giám sát, thẩm tra các hoạt động tài chính, ngân sách xã. 

- Trao đổi, giải đáp các bất cập, vướng mắc (nếu có). 
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3. Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian: 03 ngày, từ ngày 20-22/04/2022; Khai giảng vào lúc: 8h00’ 

ngày 20/4/2022; 

- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Vĩnh Hoàng, số 125, đường Trương 

Pháp, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

4. Giảng viên: 

- Giảng viên Học viện Hành chính Quốc Gia. 

5. Kinh phí: 

- Kinh phí đào tạo: Ngân sách tỉnh. 

- Kinh phí ăn ở, đi lại: Đơn vị thanh toán theo quy định hiện hành. 

Giao cho Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công thuộc Sở Tài chính 

tổ chức lớp tập huấn theo kế hoạch và đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch covid- 

19 theo quy định. 

Sở Tài chính kính đề nghị các cơ quan sắp xếp cử cán bộ tham gia tập huấn 

đúng thành phần, thời gian, địa điểm và thực hiện phòng chống dịch covid-19 

theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở TC (để báo cáo); 

- BGĐ TTTH&DVTCC; 

- Lưu: VT,TTTH. 

 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Mạnh Cường 
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